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Smlouva o výpůjčce 
movitého majetku 

č. 15/4/2012

1. Statutární město Most
Jednající : primátorem města Ing. Vlastimilem Vozkou
IČ : 00266094
DIČ : CZ00266094
Sídlo : Most, Radniční 1, PSČ: 434 69

(dále též „půjčitel“) 

a

2. SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
Jednající

IČ 
DIČ 
Sídlo
Adresa pro doručování 

(dále též „vypůjčitel“)

uzavřeli dnes tuto

: předsedou představenstva Ing. Jiřím Korandou 
a místopředsedou představenstva Ing. Hanou Jírovcovou 

: 25044001 
: CZ25044001
: Most, tř. Budovatelů čp. 112/7, PSČ: 434 01 
: Most, tř. Budovatelů čp. 112/7, PSČ: 434 01

s m l o u v u

čl .I

1.1. Půjčitel je vlastníkem budovy č.p. 112 na parcele č. 6380/14 vk . ú. Most II, zapsané 
na LV č. 1 pro obec Most v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrálního pracoviště Most (dále též „budova“) a dále movitého majetku v budově (dále též 
„majetek“).

1.2. Předmětem této smlouvy je výpůjčka majetku v budově, blíže specifikovaného v příloze 
č. 1 této smlouvy.

čl. II

2.1. Vypůjčitel se zavazuje výše uvedený majetek skutečně trvale užívat, nenechat jej bez 
předchozího písemného souhlasu půjčitele formou podnájmu, výpůjčky, převodu nájmu, ani 
jiným způsobem ani z části nebo na dočasnou dobu k užívání třetí osobě.

2.2. Případnou škodu na majetku uhradí vypůjčitel uvedením v předešlý stav nejdéle 
do 1 měsíce ode dne sjednaného pro předání majetku.

2.3. Nebude-li postup podle odst. 2.2. této smlouvy možný nebo účelný, nahradí vypůjčitel 
půjčiteli škodu v penězích. Sjednává se, že výše náhrady se rovná pořizovací ceně příslušného 
kusu majetku. Takto sjednaná částka je splatná ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne sjednaného 
pro předání majetku.
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Č1. Ill
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 29.09.2016.

3.2. Tuto smlouvu lze ukončit:

3.2.1. dohodou

3.2.2. výpovědí

3.3. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 
písemné výpovědi. Pokud půjčitel vypoví smlouvu pro porušení povinnosti vypůjčitele, je 
výpovědní lhůta jednoměsíční a počíná rovněž běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi.

čl. IV
4.1. Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Mostu ze dne 08.03.2012 
č. usnesení 190/6/2012/19.

4.2. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.

4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 
rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží 
vypůjčitel a dva obdrží půjčitel. Nabývá účinnosti jejím uzavřením.
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Výpis z usnesení

z 6. schůze Rady města Mostu konané dne 8. 3. 2012 
v zasedací místnosti č. dv. 101 budovy Magistrátu města Mostu

Usnesení č. 190/6/2012/19

rada města 

schvaluje

společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., IČ 25044001, výpůjčku movitého majetku 
v budově sportovní haly, tř. Budovatelů čp. 112, Most, uvedeného v příloze č. 5 zápisu a 
usnesení, na dobu určitou do 29. 9. 2016.


